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Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15. du. 15 

órai kezdettel tartott ülésén. 

 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester 

Botka Sándor alpolgármester 

Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

Baumgartner József, Benedek János, 

Bunduláné Balázs Mária, és  

Urlauberné Horváth Éva – képviselők, 

Vecsernyés János WebKábel Kft. képviselője  

 

 

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból  

jelen van 6 fő, így az ülés határozatképes.  

 

 

 

 

Az ülést megnyitja. 

 

 

 

 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg. 

 

 

 

 

  -------- 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

napirendet fogadja el: 

 

 

 

N A P I R E N D I      J A V A S L A T 

 
1.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének módosítására   

Előadó: Kispál István polgármester 

 



2.) Előterjesztés a 2012. évi vízdíj megállapításáról, az erről szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról  

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

3.) Előterjesztés a 2012. évi hulladékszállítási díj megállapítására 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

4.) EU Önerő Alap pályázat „Támogatási Szerződés” jóváhagyása 

        Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

5.) Tájékoztató az állatok védelméről szóló törvény módosításáról 

        Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

 

6.) WebKábel Kft. (6400 Kiskunhalas, Ibolya u. 16.) mobil internet ajánlata 

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

7.) Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 21/2000. (XI.01.) számú 

      rendeletének módosítására 

        Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

8.)Tájékoztatás Kovács Tibor „Kettőskereszt közterületen történő elhelyezése ügyében 

        Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

        9.)Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről: 

  

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

____________________________ 

 

 

 

NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési 

tervének módosítására   
Előadó: Kispál István polgármester 

 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 



Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 

2011. évi költségvetési terve módosításának mellékletben foglaltak szerinti elfogadását, és az 

arról szóló rendelet megalkotását. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kisszállás Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

23/2011.(XII.15.) 

R E N D E L E T E 

 

A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

6/2011.(II.17.) számú rendeletének módosításáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §. (1) bekezdés a), 

b) és c) pontja, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. 

törvény 65. §. (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  

16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a 91. §. (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Településüzemeltetési Bizottságának véleményének kikérésével a Kisszállás Község 

Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.17.) önkormányzati 

rendeletének módosítására a következőket rendeli el. 

 

1. §. 

 

A R. 2. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(2) Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  

a.) az önkormányzat 2011. évi  költségvetésének 
 

aa.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét                            411.788 e Ft-ban  

    ab.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét                             358.454 e Ft-ban  

  ac.) tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét       53.334 e Ft-ban  

            állapítja meg.  

 

b.) Az önkormányzat a finanszírozási célú kiadások összegét 115.961 e Ft-ban, a 

költségvetés összesített hiányát 62.627 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 

 

ba.) működési hiány                 60.690 e Ft 

                   Ebből: 

                   baa.) tárgyévi működési hiány 5.316 e Ft 

                   bab.) előző évi működési hiány 55.374 e Ft 

 

             bb.) felhalmozási hiány   1.937 e Ft.”  



 

c.) Bevételi  főösszegét 474.415 e Ft-ban állapítja meg, 

 

              ezen belül: 

        

I. Működési bevételek 

 

 1. Intézményi működési bevételek 32.742 e Ft 

 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 

  2.1. Illetékek 

  2.2. Helyi adók 32.086 e Ft 

    2.3. Átengedett központi adók 94.608 e Ft 

  2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 4.443 e Ft  

         bevételek  

II. Támogatások 

 

 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 

  1.1. Normatív hozzájárulások 88.980 e Ft 

  1.2. Központosított előirányzatok 4.383 e Ft 

  1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, 

         illetve támogatott előadóművészeti  

         szervezetek támogatása 

  1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 42.858 e Ft 

  1.5. Fejlesztési célú támogatások  

  1.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben     

         lévő települési önkormányzatok kiegészítő  

         támogatása 6.177 e Ft 

  1.7. Működésképtelen helyi önkormányzatok   

         egyéb támogatása 

  1.8. Egyéb központi támogatások 1.916 e Ft 

  1.9. VIS MAIOR 65 e Ft  

 

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 

 

 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.716 e Ft 

 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 5.564 e Ft 

     tőkebevételei 

 3. Pénzügyi befektetések bevételei 

 4. Áfa visszatérülés 245 e Ft  

 

IV. Támogatásértékű bevételek 

 

 1. Támogatásértékű működési bevételek 27.688 e Ft 

      - ebből  TB alaptól                           12.040 e Ft 

 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 65.704 e Ft 

 

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 

 

 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 170 e Ft 

     államháztartáson kívülről  



 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.400 e Ft 

     államháztartáson kívülről 

 

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 

       alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 43 e Ft 

 

Költségvetési bevételek összesen: 411.788 e Ft 

 

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására 

        szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 

 

 1. Előző évek előirányzat maradványának, 

                pénzmaradványának igénybevétele 

  1.1. Működési célra 

  1.2. Felhalmozási célra 

 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybe- 

                vétele 

  2.1. Működési célra 

  2.2. Felhalmozási célra 

 

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására 

szolgáló bevételek 

 

VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 

 

 1. Működési célú 

  1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 

  1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 

 

 2. Felhalmozási célú  

  1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei  

  1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei  

IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 

 

 1. Működési célú 

  1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 

  1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 

 

 2. Felhalmozási célú 

  1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 

  1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 

X. Hitelek 

 1. Működési célú hitel felvétele 

  1.1. Rövid  lejáratú hitel felvétele 60.690 e Ft 

  1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 

 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 

  2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.937 e Ft 

  2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 

 



kiadási főösszegét  474.415 e Ft-ban    

állapítja meg, 

      ezen belül: 

I. Személyi juttatások 113.881 e Ft 

 

II. Munkaadót terhelő járulékok  30.541 e Ft 

 

III. Dologi kiadások  111.761 e Ft 

 

IV. Támogatásértékű kiadások 

 

 1. Támogatásértékű működési kiadások 12.703 e Ft 

 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 

 

V. Véglegesen átadott pénzeszközök 

 1. Működési célra véglegesen átadott pénzeszközök 19.363 e Ft 

 2. Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök 

 

VI. Önkormányzatok által folyósított ellátások 54.902 e Ft 

 

VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai  350 e Ft  

 

VIII. Felhalmozási kiadások 

 

 1. Beruházások, felújítások 5.301 e Ft 

 2. Tárgyi eszköz beszerzés 9.652 e Ft 

 

IX. Hitelek törlesztése 

 1. Mínusz pénzkészlet miatti hitel törlesztés 38.374 e Ft 

 2. Működési célú hiteltörlesztés 11.000 e Ft 

 3. Fejlesztési célú hitel törlesztés 2.964 e Ft 

 4. Munkabérhitel törlesztés 6.000 e Ft 

 5. Megelőlegezési hitel törlesztés 57.623 e Ft 

  

2. §. 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától 

kell alkalmazni. 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Előterjesztés a 2012. évi vízdíj megállapításáról, az erről szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Kispál István polgármester 

 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Kispál István: Kiegészítésében elmondja, hogy a Halasvíz Kft . november 15-én tartott 

taggyűlésén elfogadta a vízdíjak 7%-os emelését. Több ellenvélemény és kritika volt az 

önkormányzatok részéről a nagymértékű emelés miatt. Végül mégis elfogadta az emelést a 

taggyűlés. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a szavazati arány az önkormányzat kft-ben meglévő 

üzletrésze arányában oszlik meg. Tulajdonképpen Kiskunhalas és Kiskunmajsa egydöntheti a 

díjemelést, mert a két település rendelkezik a legnagyobb tulajdonjoggal a cégen belül. 

Az Országgyűlés most tárgyalja a víziközmű szolgáltatásról szóló törvénytervezetet, mely 

szerint a 2012. január 1-től a vízdíj hatósági áras lesz, ami azt jelenti, hogy a törvény 

meghatározza a díjemelés maximumát, mely a törvény-tervezet szerint 2,12 %-nál magasabb 

nem lehet. Jelenleg azonban a közgyűlés által meghatározott díjemeléssel lehet csak számolni.  

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 

mellékletben foglaltak szerint fogadja el az ivóvíz 2010. évi díja mértékének emelését. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kisszállás Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

24/2011.(XII.15.) 

 

R E N D E L E T E 

 

az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz  

2012. évi díjának megállapításáról 

 

Kisszállás községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatoktól szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésben, és az árak megállapításáról szóló többszörösen 

módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 



a Képviselő-testület Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága 

véleményének kikérésével az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz 

díjának megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

1. §. 

 

 

A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás község Önkormányzata tulajdonában lévő vízi-

közműből szolgáltatott ivóvíz fogyasztóira. 

 

 

2. §. 

 

 

Kisszállás község Önkormányzata tulajdonában lévő vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz 

hatósági ára áll vízdíjból és e rendelet 1. számú melléklet szerinti alapdíjból.  

 

 

3. §. 

 

 

A vízdíj mértéke:  253,- Ft/m³ + Áfa. 

 

 

4. §. 

 

 

E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 18/2010. (XII.16.) számú 

rendelet hatályát veszti. 

1. számú melléklet a 24./2011. (XII.15.) rendelethez 

 

 

 

vízmérő átmérője 

/mm/ 

bekötési mérő 

nettó Ft/hó 

lakás mellékmérő 

nettó Ft/hó 

locsolási mérő 

nettó Ft/hó 

13 148 84 84 

20 148 84 84 

25 204 84 84 

32 296 84 84 

40 640 84 84 

50 960 84 84 

80 1600   

100 2400   

150 3600   

200 8000   

 



 

 

_______________________ 

 

 

 

3. Előterjesztés a 2012. évi hulladékszállítási díj megállapítására 
Előadó: Kispál István polgármester 

 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Kispál István: Kiegészítésében elmondja, hogy a konzorciumi ülésen a  6,48 % -os a 

szállítási díj emelése nagy ellenkezést váltott ki. Véleménye szerint a nem fizetők száma fog 

növekedni. Javasolja, hogy csak az alapszolgáltatást vegye igénybe az önkormányzat. 

   

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a mellékletben foglaltak szerint javasolja a 

Képviselő-testületnek elfogadásra. 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kisszállás Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

25/2011.(XII.15.) 

 

R E N D E L E T E 

 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési  helyi közszolgáltatásról 

szóló 10/2008. (VIII.28.) Rendelet módosításáról 

 

 

Kisszállás községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. törvény (Hgt.)  21. §. (1) bekezdésében és 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 

települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 

szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet (Kr.) rendelkezéseire figyelemmel a 

Képviselő-testület Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága 

véleményének kikérésével a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 10/2008.(VIII.28) számú rendeletének módosítására a következőket 

rendeli el 

 



1.§ 

 

A R. 1. számú melléklet helyébe a jelen rendelet melléklete lép. 

 

2.§. 

 

Záró rendelkezések 

 

A rendelet 2012. január 1-én lép hatályba. 

 

1. számú melléklet . 

 

Kisszállás község Önkormányzata Képviselő-testületének  

25/2011. (XII.15.) számú rendeletéhez 

 

Közszolgáltatási díjak – közületi nem tulajdonos 

(2012. január 1-től  2012. december 31-ig) 

 

Űrtartalom Nettó ár (Ft) – 

egyszeri ürítési díj 

110 literes 444 

120 literes 484 

240 literes 969 

1100 literes 4440 

3000 literes 12109 

4000 literes 16145 

5000 literes 20182 

7000 literes 28255 

15000 literes 60545 

32000 literes 129164 

 

A fenti díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák! 

 

 

 

 

 

4.    EU Önerő Alap pályázat „Támogatási Szerződés” jóváhagyása 
        Előadó: Kispál István polgármester 

 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Kispál István: Kiegészítésében elmondja, hogy a szennyvízberuházáshoz az EU. Önerő 

Alapból 63.382.594,- Ft támogatást nyert az önkormányzat. A szerződésben változtatási joga 

nincs a testületnek, csak kötelezettségei vannak. 30 nap áll rendelkezésre, hogy a támogatási 

szerződés visszaküldésére. Nagyon szigorú feltételekhez kötik a pénzlehívást.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 



 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta az „EU Önerő Alap” támogatási szerződést, és a mellékletben 

foglaltak szerint változatlan formában javasolja a Képviselő-testületnek annak jóváhagyását. 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

161/2011.(XII.15.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

EU Önerő Alap pályázat „Támogatási Szerződés”  

jóváhagyásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Kisszállás szennyvíztisztítása és 

csatornázása” címen benyújtott pályázaton nyert -  az 

„EU Önerő Alap” által 63.282.549,- Ft támogatott 

összegre szóló támogatási szerződést, és változatlan 

formában jóváhagyja. 

 

Felkéri Kispál István polgármestert, hogy a támogatási 

szerződés aláírásáról gondoskodjon. 

_______________________ 

 

 

5.Tájékoztató az állatok védelméről szóló törvény módosításáról 
        Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatásként elmondja, hogy nem javasolja az ebrendészeti 

hozzájárulás bevezetését. Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a helyi adókról szóló 

önkormányzati rendeleteket megvizsgálták abból a szempontból, hogy az adóigazgatási 

eljárásról szóló törvény 2012. január 1-én hatályba lépő módosítása miatt szükséges-e a 

rendeleteket módosítana, de arra nincs szükség.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta az ebrendészeti hozzájárulásról szóló tájékoztatót és nem javasolja 

annak bevezetését községünkben. Javasolja, hogy a testület a tájékoztatót vegye tudomásul. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

 



 

 

 

_______________________ 

 

 

 

6. WebKábel Kft (6400 Kiskunhalas, Ibolya u 16.) mobil internet 

ajánlata 
        Előadó: Kispál István polgármester 

 

 (Bérleti szerződés tervezet mellékelve) 

 

Kispál István: Tájékoztatásként elmondja, hogy Vecsernyés János a WebKábel Kft 

képviselője megkereste, hogy a víztoronyra szeretnének felszerelni egy adót, amely mobil 

internetet szolgáltatást biztosítana, valamint mobiltelefon hálózat szolgáltatást. A Halasvíz Kft 

és a Vodafone hozzájárult az adó felhelyezéséhez . Nagyon jó lehetőség lenne, mert a 

külterületi lakosokhoz is el lehetne juttatni az internet szolgáltatást. A jelenlegi szolgáltatóhoz 

még 2012. áprilisáig köti a hűségnyilatkozat az önkormányzatot. A WebKábel Kft. 

szolgáltatása 2012.06.01-től kezdődően indulna. 

 

Vecsernyés János: Tájékoztatja a Képviselő-testületet a szolgáltatásról. 

A szolgáltató éves bérleti díjat fizetne 40.000, Ft +ÁFA összegben az Önkormányzatnak. Az 

Önkormányzat internet és telefon szolgáltatást kapna ingyenesen, az első évben összesen 20 

végpontig 2 Mbps sávszélességgel.  

Telefonszolgáltatásnak havi díja nincs, a hálózaton belüli hívás ingyenes, a kimenő hívások 

vezetékes irányba:  4,9 Ft/perc . Mobil hívás: 29,9 Ft/perc. Másodperc alapú számlázás. Az 

EU országaiban ahol üzemel ez a szolgáltatás a vezetékes kimenő hívások díja szintén 4,9. 

Ft/perc.  

Az egyszeri bekötési díjat és eszköz költséget ki kell fizetni. Az internet szolgáltatás bekötési 

díja: 18.000,- Ft, a telefonvonal bekötési díja: 10.000,- Ft, végpontok szerint. 

Lehetőség van kamerás megfigyelő rendszer kiépítésére, a közbiztonság javítása érdekében. 

Ennek a szolgáltatásnak anyagköltsége van csak üzemeltetési költség díjmentes az 

Önkormányzatnak.    

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tett fel Urlauberné Horváth Éva. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta a napirendet és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy pontosan 

mérje fel a jelenlegi szolgáltatással kapcsolatos költségeket, hasonlítsa össze az ajánlattal, és 

csak azután döntsön a szolgáltatás igénybevételéről. 

 

 

----------- 

 



A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

162/2011.(XII.15.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

A WebKábel Kft. (6400 Kiskunhalas, Ibolya u 16.)  

mobil internet és telefon szolgáltatásának  

igénybevételéről. 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a WebKábel Kft. mobil internet és telefon 

szolgáltatásra vonatkozó ajánlatát, és a jelenlegi 

szolgáltatással kapcsolatos költségek felmérése és 

pontosítása után dönt a szolgáltatás igénybevételéről. 

 

 _______________________ 

 

 

 

7. Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 21/2000. 

(XI.01.) számú rendelet módosítására 

 
        Előadó: Kispál István polgármester 

 

(áremelési javaslat mellékelve) 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Kegyelet Kft. áremelési javaslattal 

fordult az Önkormányzathoz, ezért a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

21/2000.(XI.01.) rendeletünk 2. számú mellékletét módosítani szükséges. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

  

H o z z á s z ó l á s : 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta a napirendet és az alábbiak szerint javasolja a Képviselő-testületnek a 

rendelet mellékletének módosítását:  

 

ravatalozó felszerelés bérleti díja: 5000,- Ft 

temető fenntartási hozzájárulás megszűnik 

 

sírásás díja: - egyes sír: 20.000 Ft 

           - egyes sír mélyített: 25.000 Ft 

 

szemétszállítási díj: 7.000 Ft/temetés 

 

----------- 

 

 



A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

26/2011.(XII.15.) 

 

R E N D E L E T E 

 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 21/2000. (XI.01.) Rendelet módosításáról 

 

Kisszállás községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. tv. 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 

145/1999.(X.1.) Korm. rendeletben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a 

halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén 

követendő eljárásról szóló 34/1999.(IX.24.) BM-EüM-IM.  együttes rendeletben foglaltakra, a 

Képviselő-testület Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága 

véleményének kikérésével, a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 21/2000. (XI.01.)  

számú rendeletének módosítására a következőket rendeli el. 

 

1.§ 

 

A R. 2. számú melléklet helyébe a jelen rendelet melléklete lép. 

 

2.§. 

 

Záró rendelkezések 

 

A rendelet 2012. január 1-én lép hatályba. 

 

2. sz. melléklet 

A temetési helyek díjáról 

 

1. Egyes sírhely   30 évre     5.000 Ft 

2. Kettes sírhely   30 évre   10.000 Ft 

3. Mélyített sírhely  30 évre     8.000 Ft 

4. Sírbolt (kripta) koporsónként 60 évre   10.000 Ft 

5. Ravatalozó felszerelés bérleti díja:      5.000 Ft 

6. Egyéb díjak: 



 

Sírásás díja:  

- egyes sír:       20.000 Ft 

- kettes sír:      25.000 Ft 

- másfél sír (téglázott):            20.000 Ft 

- egyes sír mélyített:     25.000 Ft 

- urnasír:        6.000 Ft 

 

Sírköves vállalkozók belépési díjai: 

- egyes síremlék állítása esetén:                                     2.500 Ft 

- kettes síremlék állítása esetén:                                     5.000 Ft  

- kripta állítása esetén:                                                  10.000 Ft 

- síremlék szétbontása, összerakása estén:                     1.500 Ft 

 

Halott átvétel más temetkezési vállalkozótól:               5.000 Ft 

Halott-hűtési díj:                                                            1.500 Ft/nap 

 

7. Szemétszállítási díj       7.000 Ft / temetés. 

 

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 

 

_______________________ 

 

 

 

8. Tájékoztatás Kovács Tibor „Kettőskereszt” közterületen történő  

   elhelyezése ügyében 
        Előadó: Kispál István polgármester 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirendet tárgyalta már a 

Képviselő-testület. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivataltól szakmai segítséget kértünk a 

döntés meghozatala érdekében. 

A Kormányhivatal tájékoztatása szerint „ Sem engedélyre, sem bejelentésre nem köteles a 

szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal építése, elhelyezése, ha annak talapzatával 

együttmért magassága 3,0 m-nél kisebb, a talapzatának magassága 3,0 m-nél kisebb.”   

 

Javasolja, hogy engedélyezze a Képviselő-testület a „kettőskereszt” felállítását, az alábbi 

kikötésekkel:  

- az építtető, saját erőből, saját felelősségre építi meg 

- az esetleges rongálásért, az Önkormányzat felelősséget nem vállal 

- az Önkormányzat jelöli ki a 714. hrsz-ú ingatlanon a pontos helyét a szobornak 

- karbantartása az építtető feladata 

- az építtető közterület használati díjat fizet a területre. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

  

H o z z á s z ó l á s : 



Benedek János: Javasolja, hogy a meglévő emlékművel szemben helyezzék el a 

„Kettőskereszt”- et, és fakivágás nélkül. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

163/2011.(XII.15.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

„Kettőskereszt” elhelyezéséről a kisszállási  

714 hrsz-ú ingatlanon. 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és engedélyezi a „Kettőskereszt” 

elhelyezését a kisszállási 714. hrsz-ú ingatlanon az 

alábbi feltételekkel:  

1. Az építtető saját erőből, saját felelősség vállalásával 

építteti (építi) meg az emlékművet, vállalva annak 

karbantartását. 

2. Az Önkormányzat jelöli ki az emlékmű felállításának 

pontos helyét, az esetleges rongálásokért felelősséget 

nem vállal. 

-  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

közterület használati szerződés megkötéséről 

gondoskodjon. 

 

_______________________ 

 

 

        9.  Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről: 
  

Előadó: Kispál István polgármester 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy megkereste Véh Zsolt sírköves 

vállalkozó, hogy vállalja kripta, urnafal, urnasírhely építését. Amennyiben igényt tartunk rá, 

akkor összeállít egy ajánlatot az árakról.  

Saját költségen megépítené és értékesítené a kriptát, urnafalat illetve urnasírhelyet. Nem kér 

cserébe kizárólagosságot, de biztosítékot kér arra, hogy az Önkormányzat nem keres meg 

mást . Bontott téglából nem épít, csak minőségi munkát végez. 

A bérleti díjak beszedése az önkormányzat feladata és bevétele lesz. Amennyiben a 

Képviselő-testület igényt tart rá, úgy a januári Képviselő-testületi ülésre eljön és részletes 

tájékoztatást ad a szolgáltatásáról.  

 

- Tájékoztatja továbbá a Testületet arról, hogy a mai nap délelőtt megkereste Tompa város 

polgármestere, mert a jelenlegi fogorvosuk bejelentette, hogy 2011. december 31-től nem 

kívánja tovább folytatni fogorvosi tevékenységét. Nincs az önkormányzatuknak saját 

rendelője, felszerelése, mert a régi rendelő a jelenlegi fogorvos tulajdonában van. A 

jogszabály előírja, hogy a fogászati ellátás kötelező önkormányzati feladat, a lakosság nem 

maradhat ellátás nélkül, ezért kéri, hogy a mi fogorvosunk Dr. Endrész Ákos helyettesítéssel 



lássa el a fogászati feladatokat. A megbeszélésen jelen volt Dr.Endrész Ákos is, aki hajlandó 

segíteni, ha az Egészségpénztár engedélyezi a finanszírozást, mert a jelenlegi finanszírozás 

csak a két dolgozónk bérére és járulékaira elegendő, többre nem. Nem akar Tompára menni, 

de hajlandó túlmunkát végezni. A tompai Önkormányzat vállalná az eszközbeszerzést, és 

31.000 Ft/hó praxistámogatást ajánlott fel. Javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel 

a közös fogászati ellátás biztosításának további rendezésére, az együttműködési megállapodás 

elkészítésére, a helyettesítő fogorvossal való tárgyalásra. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

164/2011.(XII.15.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

Fogászati alapellátásról 

 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tompa város által 

kezdeményezett, a két településre kiterjedő közös 

fogászati ellátással kapcsolatos együttműködési 

megállapodást, a szolgálatra vonatkozó működési 

engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumokat 

készítse elő, illetve kezdjen tárgyalást a leendő 

helyettesítő fogorvossal, és a tett intézkedésekről 

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

 

____________ 
 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 17 órakor berekesztette. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

    polgármester     címzetes főjegyző 

 


